
ti tanulmányaíban a modernség titkát keresi. S azt
bizonyítja, hogy Krúdy után ímmár az elbeszélő

művészet összetartó anyaga nem a történet, ha
nem valami más, amí a modern költészet zeneisé
gére emlékeztet. A Fák és gyümölcsök_ e felis
merésnek egyszerre kífejtése és alkalmazása,

Bodnár Gyö1XJl

Lélegzet 2

AJAK-füzetekbeli 1985-ös első Lélegzet antolö
gíát követve 1987 öszén megjelent a Lélegzet
kör második gyűjteménye. Terjedelmében bő

vebb, a szerzőket illetően örvendetesen kibő

vült, magasabb gondolatí-müvészi színvonalű,

szélesebb látókörű, mint az első volt. A szerzők

és szerkesztők törekvése töretlen: a Léíegzet-kör
továbbra is - az előző antológia előszavával 
"az egzisztenciális megísmerö irodalom" műhe
lye, a kör számára "az irodalom olyasvalami, amit
az írónak felül kell mülnía" (,,Az ember olyasva
lami, amit fölül kell mülnunk" - Nietzsche:
Zarathustra antológiájára). Lényegében
ugyanezt hangsúlyozza a mostani könyvben
Tábor Ádám kötetnyitó .manífeszruma" is: ,Á
hagyományos literatúrához - legyen az akár
moralizáló-retoríkus, akár esztétizáló vagy for
malista - éppoly kevéssé térhet már vissza a
magas mércéhez ragaszkodó magyar irodalom,
mint ahogyan a lét gyökereit kutató megismerés
sem fordulhat vissza sem a bevett vallások, sem a
bevett ateizmusok még sugárzó fényű, de már
kínült csillagaihoz . .. irodalmunk a metalitera
túra csillagképébe fordult."

Haebben nem is lennék ilyen biztos (mert akkor
mi van azzal az írodalommal, ami nem fordult ebbe
a bizonyos csillagképbe), azt meg kell állapítani,
hogy kivételes hely illeti meg ezt a könyvet antológí
áink sorában Ám én fontosságát éppen nem a
kizárólagosság, a másoktól való elhatárolódás
hangsúlyozásában látom, hanem a mások számárais
példa értékű szerveződésben és megnyilatkozás
ban. Egyszemélyre szabott, kisérleti, magánbölcse
leti jellegű eszmeiség; ám az erős filozofikwn
ellenére mégis a!apvetően művészi megismerés
vágya és programja ffízi össze a könyv egyébként
igen széles skálán elhelyezkedő írásait. Mészöly
Miklóstól, Erdély Miklóstól, Mándy Stef.íniától a
legújabb évjáratok képviselőüg ennek az iránynak
összesen 32 képviselője kapott helyet, mégpedig
úgy, hogy ezek az írások egy határozott szellemi
összképet rajzolnak ki,ami nem kis teljesítmény mai
irodalmi életünkben.

A könyvben szereplő munkákat műfaji szem
pontból három csoportra lehet osztani: esszé,
lírai vers és "próza". Az epikus jellegű próza az
ígéretes szerzöí névsor ellenére a leggyengébb.
Talán leginkább Garaczi László és Györe Balázs
szépprözája sikerült. Kemény István szövegeí
inkább csak felkeltik az érdeklődést a várható
nagyobb rnű iránt. Molnár Miklós nyelvi játékai
számomra - legalábbis itt - sokszor követhe
tetlenek. Németh Gábortól jó lenne többet
olvasni. Aversanyagból kiemelkednek Kukorelly
Endre, Rácz Péter, Zirkuli Péter és Keszthelyi
Rezső versei. (És Géher István Ienyügözöen
értő, egyben nagyon szirnpatikusan visszafogott
hangú elemzései kapcsán megidéződik még
három költő, az antológia törekvéseitől sem
idegen verseiken keresztül: Rakovszky Zsuzsa,
Petri György és Vas István.)

A legerősebb műfaj a könyvben k~tségtelenül

az esszé (legínkább talán Szilágyi Akos, Géher
István, Komis Mihály, Balassa Péter írásai emel
kednek ki), ám éppen ezzel a műfajjal kapcsolat
ban merülhet fel az olvasóban bizonyos idegen
kedés. Ez minden bizonnyal abból adódhat, hogy
ezek az írások erősgondolati, szakmai megalapo
zottságuk ellenére szépirodalmi igényű alko
tások, miközben nagy részük nem a Mészöly
Miklós megfogalmazása szerinti szorosan vett
"írói esszé". Azt mondja ezzel kapcsolatban egy
helyen Mészöly: "Hegel írja, hogy ha a valóság
felfoghatatlan, akkor felfoghatatlan koncepció
kat kell kovácsolnu nk. Az írói esszé többnyire
ilyen megoldasra kényszerül, az írót ugyanis
foglalkozásszerűenkötelezi ez a szerénység. ha a
valóság értelmét nyomozza." Hasonló megoldas
ra kényszerül azonban az irodalmár vagy más
"szakember" is, ha ugyanez a kérdés foglalkoztat
ja. Így tehát az, hogy az esszék hangja személyes,
"szubjektív", stílusa metaforíkus, önmagában
egyáltalán nem baj. Az már igen, ha a világ nagy
kérdéseinek megfogalmazása, a létezés rnély
rétegeibe hatolás vágya miatt a szerzö megenge
di magának, hogy a spekulatív gondolkodás
olyan nyelví-stilísztikai fordulatokhoz vezessen,
ahol a megélt gondolat már félrevezető megfo
galmazást ölt, illetve már nem is mindig érhető

tetten (Tábor Ádám és Isztray Botond esszéire.
illetve Vöröss László és Siroki Adrlen esszé-szerű

írásaira gondolok). Ennek az esszétípusnak meg
van az az előnye, hogy a gondolatilag és stiliszti
kaílag egyaránt magas fokon kimunkált szöveg
képes sajátos szernszögböl beszélni a világról.
Képes az olvasóhoz közelebb kerülve tudósítani
ugyanarról, amiről a tudományosabb értekezés
is szól; és képes fogalmi, "racionális" mödon
megragadni ugyanazt, amit a széppröza is feszc-



get, de egészen másféleképpen. Ugyanebben áll
ennek az esszétípusnak a nehézsége is. A stílus
bravúr, a heroikus mondás nem helyettesítheti a
megélt és kimunkált gondolatot.

Ennek az antológiának minden egyenetlen
sége ellenére talán az a legfóbb értelme, hogy
belőleegyalkotócsoport egységes szellemi képe
bontakozik ki. Irodalmunk t.'gY ténylegesen léte
ző, fontos, és egyre életképesebbnek bizonyuló
irányzatának figyelemre méltó újabb - és
remélhetőlegnem az utolsó - jelentkezésének
örülhetünk. Ez a könyv éppen azt bizonyítja,

Színház

Gogol: A revizor

A múlt század eleji,vidéki orosz élet kisstílű,képzelt
úriassága helyett mai, lepusztult. hizonyára alagsori
helyiség, rekeszes szekrényeivel. hosszú, ócska
pléhasztalávalleginkább egyöltöző látszatát keltve,
amelyhez nem tartozhat zuhanyozó, s a lomha
ventilátorcsak egyik sarokból a má,ikba terelheti az
áporodott levegőt. A polgármesterné, a "részben
regényeken és emlékkönyveken, részben az
éléskamra és a cselédszoba dolgain" pallérozott,
magát még jól bíró "kacér vidéki asszonyság"
helyett ruházatáva1 is lelki ízlésrloamokrölárulkodó
hárpia, aki egy rég elromlott videón véletlenül
bizonyára látott öt percet valamely agyonnézett
pornófilmból, s bár az úgymond undorító képso
roktól - mint tisztességes asszony, és serdülő

leánygyermek anyja - nem tül'lágos sietséggel
elfordult ugyan, most mégis bármely áldozatra kész
a nyikhaj revizor vehemens simogatásai kedvéért
Isten háta mögötti cári tísztvíselök helyett a földraj
zilag nem lokalizálható - hisz a térképen minde
nütt megtalálható - hazaiperircría agresszív vagy
elnyűtt, okoskodó vagy alkohotban tocsogó isme
rős példányai, akikegymás előtt már maszkot sem
nagyon hordanak, s csak a naptár nyakkendős

ünnepeire igyekeznek összcszedni magukat.
S az igazi revizor helyett -- egy halott.
Nyikolaj Vasziljevics Gogol örökbecsűszarírá

jának előadásában a hagyományos, klasszicízálö-

hogy az alulról szervez&Jő, a tagokat alkotói,
vi1ág1átásbeli, tehát valódi és nem lényegtelen
kritériumok alapján összefúző irodalmi csopor
tosulások Iehetneklehetnének az igazán élet
képesek. Mert hiszen az alapigazság - amire
nem kellene most rájönni, ha nem kellett volna
már-már elfelejteni - valahogy így hangzik: az
irodalom természetes, normális és jó működé

sének előfeltételeaz irányok szabad szerveződé

sének lehetősége. (Szerz6i kiadás)

Károlyi Csaba

dott játékmöd mellett különféle hatásos újítások is
teret nyertek a közelmúltban (magával az újítással
az 19S6-0s győri, paál István-féle fölfogásban sem
volt baj) - nem meghökkentő, hanem eredeti
tehát az a közelítés, amely Zsámbéki Gábor elkép
zelése nyomán valósul meg a Katona József
Színházban. A gogoli "funtasztikus realizmus"szar
naturaJizmusként jelenik meg Khell Csörsz tola
kodóan valóságos - épp ettől elrajzolt - díszletei
közótt. A változásokat szándékkal elhanyagoló, osz
tatlan helyszín arra, arrais utal, hogy ebben a porfé
szekben egymás rnellészorultak a figurák, a polgár
mester, a családja, a tanfelügyelő, a járásbíró, a
közjótékonysági fögondnok, a postamester, a föld
birtokosok, az oroszul egy szót sem értő orvos, a
kereskedők, a rendórök, a lakatosné, az utca embe
rei; és a "titokzatos" idegen a szolgájával.Ha tetszik,
ha nem: nem bújhatnak el egymás elől

A revizor-gondolat a világirodalom egyik leg
nagyszerűbb és legtermékenyebb darabötlete,
többek között azért, mert benne a végítélettől

való félelem társadalmiasul. Egy szál ember, a
valódi rendcsináló, a pétervári revizor személye
elegendő ahhoz, hogy a szereplők számára apo
kaliptikussá tegye az utolsó pillanatot. A társadal
mi rettegés ontologikus, transzcendens, vallásos
átjátszatása a 19. század harmincas éveire utaló
rekvizitumok, a szöveg tárgyi kötöttsége (cár,
hintó, Meyerbeer Ördög Róbert című operája
sth.) ellenére is megengedi a mindenkori jelen
időt. Nyilván erre döbbent rá Zsámbéki, amikor
mai magyar szinpadra alkalmazta Gogol
művét, (A revizor alapötlete tudvalevőlegPuS·
kintól származik, legalábbis az írótárs tőle kért
levélben "egy kifejezetten orosz anekdotát". Az
írásos válasznak nincs nyoma, de az tény, hogy
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